
TANGGALKAN KEBERATAN DAN 

KECEMASAN 

Dalam Matius 11:28 Yesus berkata, 

“Marilah kepadaKu, semua yang letih 

lesu dan berbeban berat..” jika kita 
berjalan dengan kekecewaan, kemarahan, 

frustrasi, kecemasan, dan kegugupan, 

maka beban kita terlalu berat. Kita tidak 

dapat hidup dengan semua hal itu. Kita 

tidak dapat menuju garis finish dengan 

membawa semua itu. Kita harus 

mengeluarkan beban tersebut dari hidup 

kita. Kita tidak akan mungkin tiba di 

garis finish dalam perlombaan  panggilan 

hidup kita di dalam Tuhan, bila kita di 

tekan oleh beban berat dan hal-hal 

semacam itu. 

“Marilah kepada-Ku, semua yang letih 

lesu dan berbeban berat, Aku akan 

memberi kelegaan kepadamu,” 

demikian sabda Yesus (Mat. 11:28). Kita 

harus hidup dengan beban yang ringan. 

Kita harus menjadi orang Kristen yang 

ringan. Tanggalkanlah beban yang berat. 

Mungkin saja saudara dan saya berkata, 

“Pak Pendeta, bagaimana mungkin? Itu 

kan merupakan bagian dari diri saya. Itu 

bagian dari perangai saya. Itu adalah 
warisan dari orangtua saya. Semua orang 

yang saya kenal juga seperti itu. 

Bagaimana saya dapat mengubahnya? 

Bisakah saya dilepaskan?” Tidak, kita 

tidak dapat dilepaskan, sebab pelepasan 

berarti kita mengusir roh jahat agar keluar 

dari diri kita. Dalam beberapa kasus hal 

itu mungkin diperlukan, tatapi 

kebanyakan orang tidak memerlukan 

pelepasan. Yang mereka perlukan adalah 

cara berpikir yang baru. Bagian terbesar 

yang diperlukan hanyalah membuat suatu 
keputusan: ”Saya capek marah-marah 

pada kemacetan, kepada anak-anak saya, 

kepada ..... dan kepada .... siapa saja. 

Saya hanya akan bersantai dan datang 

kepada Yesus.” 

“pikullah kuk yang Kupasang dan 

belajarlah padaKu, karena Aku lemah 

lembut dan rendah hati dan jiwamu 

akan mendapat ketenangan. 

Sebab kuk yang Kupasang itu enak 

d a n  b e b a n - K u p u n  r i n g a n . ”              

Mat. 11:29-30 

 

TANGGALKAN KEGAGALAN DI 

MASA LALU 

Jika kita ingin berhasil mencapai finish 

dalam perlombaan panggilan hidup kita 

dalam Tuhan, singkirkanlah kegagalan-

kegagalan di masa lalu. Kebanyakkan 

orang sesekali atau beberapa kali, 

terhambat oleh kegagalan di masa lalu. 

Ada orang berkata; “Saya tidak mau 
mencoba karena sebelumnya saya sudah 

pernah mencoba dan semua jadi kacau.” 

dll 

Kini kita bisa belajar dari masa lalu kita, 

tetapi bila kita membiarkan kegagalan di 

masa lalu mencegah kita melangkah lagi, 

kita akan tertipu!!!! 

Kita tidak dapat membiarkan kegagalan 

di masa lalu menjauhkan kita dari 

panggilan hidup kita. Singkirkanlah hal 

itu dari hidup saudara. Tinggalkanlah itu 
dan terus berlari menuju garis finish 

perlombaan panggilan hidup kita di 

dalam Tuhan. 

Teruslah berjuang untuk keluar dari 

kegagalan saudara dan jangan pernah 

mengizinkan hal-hal yang sudah berlalu 

menahan saudara untuk meraih masa 

depan. Yang lebih buruk daripada 

ke gagalan ada lah membi arkan 

kegagalan itu menjadi akhir bagi 

saudara. 

 

H a l e l u y a . . . .  T u h a n  Y e s u s 

memberkati!!!! 
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JUMAT,   26   OKTOBER    2012 
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SELASA,  23   OKTOBER    2012 
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SENIN,   22   OKTOBER    2012 SABTU,    27   OKTOBER    2012 

MINGGU,   28   OKTOBER    2012 

 

Kolekte Ibadah Raya  

Peti DIAKONIA 
Ibadah di jemaat Tiatira  

    

Rp.    120.000,-    

Ibadah SEK. MINGGU Rp.      37.000,- 

RABU,    24   OKTOBER    2012 

Rp. 1.310.000,- 

Persid. Pemimpin2 

KAMIS,    25   OKTOBER    2012 

Pemuda JMT SARDIS Rp.      30.000,- 

Rp. 2.847.000,-

AKSI 

Rp.    650.000,- 

Kolekte Pemuda umum Rp.      29.000,- 

 

AN. BENDAHARA TUBUH 
KRISTUS LOKAL SORONG,- 

TOTAL KOLEKTE dari:   
tgl. 22/10/2012  s/d  28/10/2012 Rp. 5.558.000,- 

Pemuda JMT LAODIKIA Rp.      30.000,- 

  

 

Ibadah gabungan di jalan  
Nuri (ibu Petrosina Solossa), 
Almarhum 

Rp. 1.100.000,- 
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Rp.      63.000,- 
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Kolekte Ibadah Raya  

AKSI 

Peti  DIAKONIA 

Ibadah di jemaat Tiatira 

 Rp.     175.000,- 
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 Rp.     273.000,-   

 Rp.       30.000,- 

 Rp.     653.000,-     

PERGAMUS 

LAODIKIA 

SARDIS 

FILADELFIA 

EFESUS 

SMIRNA 

TIATIRA 

BEREA 

 

SELASA,  30   OKTOBER    2012 

Rp       80.000,- 

SENIN,   29   OKTOBER    2012 

AN. BENDAHARA                   
TUBUH KRISTUS LOKAL                                                               

SORONG,- 

RABU,    31   OKTOBER    2012 

Persid. Pemimpin2 

TOTAL KOLEKTE dari:   
tgl. 29/10/2012  s/d  31/10/2012 Rp. 1.805.000,- 
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Lanjutan.... Dari IBRANI 12:1 
TANGGALKAN KERAGUAN 

Saudara dan saya juga harus menanggalkan keraguan. Karena keraguan tidak akan 

membawa kita ke garis finish. 

Ada orang berkata; “Yah, saya tidak yakin Elohim menyembuhkan semua orang.” 
Yakinlah! Bacalah firman-Nya, yang adalah kehendak-Nya. 

Kita tidak dapat mencapai finish bila kita berkata, “Saya harap ini berhasil,” “Saya 

tidak yakin,” “Anda tidak pernah tahu,” “Saya ingin tahu apakah kita sudah berada 

pada jalur yang benar,” atau “Saya bertanya-tanya apakah kita berada dalam 

perlombaan yang tepat.” Keraguan yang kita miliki akan menghancurkan kekuatan 

kita. 

Apa yang dikatakan seorang pemain bola basket pada saat ia akan memasukan bola 

ke dalam keranjang? Ia berkata, “Saya dapat memasukan bola ini ke dalam 

keranjang, dan beroleh poin.” Ia harus yakin. 

Keraguan akan mencegah saudara dan saya mencapai garis finish. Apabila kita 

menerima sikap negatif, keraguan dan ketakutan dan semua itu akan membunuh kita. 

Tanggalkan keraguan di dalam arena perlombaan panggilan hidup kita, sebab ketika 
kita menuju garis finish, kita tidak bisa membawanya. 

 

TANGGALKAN KEMARAHAN 

Keluarkanlah kemarahan dari hidup kita. Tahukah saudara betapa beratnya setiap 

hari hidup dengan sepuluh atau lima belas kilogram kemarahan di punggung kita? 

Saudara geram. Frustrasi. Kecewa. Mudah emosi. Saudara dan saya “mudah 

terbakar.”   
Bukan karena kita dari berbagai suku yang berbeda kita mengalami hal-hal di atas. 

“Bukan,,, bukan karena itu....!! Saudara dan saya punya tingkah laku yang buruk dan 

perangai yang buruk karena kita telah menyerap cara berpikir yang buruk. Kita 

membiarkan diri kita menjadi marah. Apabila menemukan sesuatu yang keliru, kita 
langsung marah!!!! 

Segala sesuatu bisa membuat si pemarah menjadi marah, sebab “kemarahan” itu 

ada di dalam dirinya. Ketika sesuatu terjadi di sekitarnya, kemarahan keluar begitu 

saja. 

Jika anak saudara membuat saudara marah karena menumpahkan susu, itu 

merupakan bagian dari dunia mereka sebagai anak-anak. Kemarahan tidak ada dalam 

diri mereka; kemarahan itu ada di dalam diri saudara. Saudara kesal, marah, kecewa, 

membanting pintu, menendang anjing, menghentakkan kaki, dan diam membisu. 

Beban kita terlalu berat !!!! Tanggalkanlah itu.. 
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